
Spotkanie w ramach Gminnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego

Kroczyce, 6 czerwiec 2022 r.





• Budynki oddane do użytkowania.

• Budynki mieszkalne jednorodzinne
(definicja – Prawo budowlane).

• Lokal mieszkalny wydzielony 
w budynku jednorodzinnym –

maksymalnie dwa lokale z 
wyodrębnioną księgą wieczystą.

• Wnioskodawca: właściciel bądź
współwłaściciel budynku/lokalu

mieszkalnego.

• Budynki nowobudowane.

• Budynki wielorodzinne, 
letniskowe, gospodarcze.

• Lokal mieszkalny wydzielony 
w budynku wielorodzinnym.

• Nieuregulowany stan prawny.

Założenia programu „Czyste Powietrze”



▪ Jeden budynek/lokal mieszkalny to: jedna dotacja (złożenie 1 wniosku o dofinansowanie) oraz 

dofinansowanie jednego źródła ciepła.

▪ Dofinansowanie dla przedsięwzięć, dla których kwota dotacji jest wyższa niż 3 tys. zł (na etapie 

aplikowania). Wyjątek: nie dotyczy przedsięwzięcia z zakresu zakupu i montażu źródła ciepła.

▪ Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu 

mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania (działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z 

unijnym prawem konkurencji).

▪ Możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste

Powietrze”.

▪ Nie wypłaca się dofinansowania, jeśli beneficjent zbył przed wypłatą budynek/lokal

mieszkalny.

▪ Okres trwałości – 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

▪ Od dnia 1 lipca 2021 r. – kosztem kwalifikowanym jest zakup/montaż kotła na pellet

drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych (nie większej niż 20 mg/m3)

Założenia programu „Czyste Powietrze” cd. 
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Uprawnieni do 
podstawowego 
poziomu 
dofinansowania 
– osoby, których 
roczny dochód 
nie
przekracza 100 
000 zł – możliwe 
dofinansowanie 
do 30 tys. zł,

Uprawnieni do 
podwyższonego 
poziomu 
dofinansowania 
– osoby, których 
przeciętny 
miesięczny 
dochód na osobę 
w gospodarstwie 
domowym nie 
przekracza:
1 564 zł 
(gospodarstwo 
wieloosobowe) 
lub 2 189 zł 
(gospodarstwo 
jednoosobowe) –
możliwe
dofinansowanie 
do 37 tys. zł,

Uprawnieni do 
najwyższego 
poziomu 
dofinansowania 
– osoby, których 
przeciętny 
miesięczny 
dochód na osobę 
w gospodarstwie 
domowym nie 
przekracza:
900 zł 
(gospodarstwo 
wieloosobowe) 
lub 1 260 zł 
(gospodarstwo 
jednoosobowe) –
możliwe
dofinansowanie 
do 69 tys. zł

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w 

budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dla kogo ?





Działania objęte dotacją
▪ wymiana, zakup i montaż źródła ciepła

▪ instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody

użytkowej

▪ wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

▪ ocieplenie przegród budowlanych

▪ stolarka okienna i drzwiowa

▪ dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja

projektowa, ekspertyzy)

▪ mikroinstalacja fotowoltaiczna

(dotacja do 5 tys. zł / wymóg: wymiana źródła ciepła





Formy 
dofinansowania

w formie DOTACJI

elektronicznie i papierowo przez 
Portal Beneficjenta – we właściwym 

WFOŚiGW lub za pośrednictwem 
gminy (w gminnym punkcie 

konsultacyjno-informacyjnym)

• wyłącznie elektronicznie przez 
portal gov.pl łącznie 

w formie KREDYTU BANKOWEGO i 
DOTACJI wniosek wypełniasz w okienku 

bankowym
(lista banków dostępna jest na stronie 

www.czystepowietrze.gov.pl)



Rodzaje dofinansowania

Dotacja

• Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed datą złożenia wniosku.

• Okres realizacji – do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku.

• Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty 
wpływu

do właściwego WFOŚiGW.

• Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od
otrzymania wezwania.

• Finansowanie – dotacja + środki własne.

• Złożenie wniosku – do właściwego WFOŚiGW lub 
do

gminnego punktu konsultacyjnego. 

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu

• Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku
w banku.

• Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia 
wniosku.

• Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia
następującego po dacie wpływu wniosku do właściwego

WFOŚiGW.

• Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia.

• Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank 
+ środki własne (ewentualnie).

• Złożenie wniosku – w banku, bank przekazuje wniosek 
do WFOŚiGW. Lista banków na stronach internetowych

poszczególnych WFOŚiGW oraz na 
czystepowietrze.gov.pl.



Wniosek o dofinansowanie –

podstawowe informacje o wypełnieniu wniosku:

• Wszystkie pola we wniosku muszą być 

wypełnione,

• Liczba pól do wypełnienia jest zależna od 

zaznaczenia

określonych pól i oświadczeń,

• Zaleca się wypełnianie formularza wniosku o 

dofinansowanie w ustalonej kolejności zgodnie z 

numeracją pól,

• Wnioskodawca ma obowiązek podania we 

wniosku o dotację aktualnych informacji, 

zgodnych ze stanem faktycznym,

• Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o 

dofinansowanie, wnioskodawca powinien 

zapoznać się z treścią programu „Czyste 

Powietrze”, regulaminu naboru wniosków oraz 

instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie.



Kiedy i jak złożyć wniosek o płatność (WoP) ?

1. Po realizacji całości lub części projektu – w ramach jednego wniosku o 

płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów.

2. Po otrzymaniu pisma informacyjnego potwierdzającego zawarcie umowy.

3. W terminie przed upływem okresu realizacji zadania – 30 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku.

Od 25 stycznia br. wnioski o płatność można składać jedynie za pomocą Generatora 

wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Obowiązujące wymagania przy WoP

• Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy wnioski o płatność (dwa częściowe oraz 

końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na 

odrębne WoP.

• Pierwszy wniosek powinien dotyczyć wymiany źródła ciepła (jeśli jest ona częścią 

projektu).

• Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia 

przedsięwzięcia.

• W przypadku realizacji prac w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród 

budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu 

końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej.



Wymagane dokumenty

• Druk wniosku o płatność (oryginał).

• Formularz przyjęcia odpadów metali – zezłomowanie starego źródła ciepła

(kserokopia) lub oświadczenie kominiarza o wyłączeniu źródła z użytkowania (kserokopia).

• Faktury/rachunki imienne – odpowiednio opisane (identyfikujące przedmiot

zakupu) i wystawione na beneficjenta lub na beneficjenta i współmałżonka

(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – ścieżka WFOŚiGW).

• Faktury nieopłacone w całości muszą zawierać numer rachunku wykonawcy

• Potwierdzenie zapłaty za fakturę, jeśli nie wynika to z samej faktury

(kserokopie/wydruk).

• Protokół odbioru robót wykonawcy na druku WFOŚiGW.

• Certyfikat/etykieta efektywności energetycznej/dokument potwierdzający

spełnienie wymagań przez zamontowane źródło ciepła (kserokopia/wydruk).

• Karta produktu źródła ciepła (kserokopia).

• Dokument potwierdzający spełnienie wymagań programu przez zamontowaną stolarkę okienną 

oraz drzwiową. 



Pomocne narzędzia

• www.czystepowietrze.gov.pl

• Kalkulator grubości izolacji

• Lista ZUM

• Doradztwo energetyczne

• Porozumienie z gminami

• Akademia Czystego 

Powietrza

http://www.czystepowietrze.gov.pl/



